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หนังสือเวียน

ฉบับที่ 4/2555

	 เรียน		เพื่อนสมาชิก	จปร.26
 สวัสดีครับเพื่อนสมาชิก จปร.26 ที่รักทุกท่าน  หนังสือเวียนของคณะกรรมการรุ่นฉบับนี้นับเป็นฉบับที่ 4 ประจำาปีพุทธศักราช 
2555 แล้วนะครับ  ช่วงเวลาที่ผ่านมาได้มีเพื่อนสมาชิก จปร.26 ได้รับโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศและตำาแหน่งสูงขึ้น  ตามประกาศ
สำานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 19 กันยายน 2555  โดยสรุปแล้วมีเพื่อนของเราได้รับพระราชทานยศชั้นนายพลรวมทั้งสิ้น 40 ท่าน   
โดยได้ชั้นยศพลเอก 2 ท่าน, ชั้นยศพลโท 16 ท่าน  และ ชั้นยศพลตรีอีก 22 ท่าน  ซึ่งฝ่ายเลขาได้นำารายชื่อทั้งหมดมาลงไว้ในเอกสาร
ฉบับนี้ด้วยแล้ว  นอกจากนี้ในคำาสั่งฉบับเดียวกันยังมีเพื่อนสมาชิก จปร.26 อีก 21 ท่าน ที่ได้รับการปรับเปลี่ยนตำาแหน่งโดยหลายท่าน
ได้ดำารงตำาแหน่งสำาคัญของกองทัพ นับเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราชาว จปร.26 ในนามของคณะกรรมการรุ่นและตัวแทนของ
สมาชิก จปร.26 ทุกคน ขอแสดงความยินดีกับเพ่ือนรักทุกท่านท่ีได้รับโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศและตำาแหน่งสูงข้ึน  ทำาให้ในปัจจุบันน้ี
เรามีเพื่อนสมาชิก จปร.26 ที่มีชั้นยศนายพลรวมทั้งสิ้น 146 ท่าน (ไม่นับที่เสียชีวิต) แบ่งเป็นชั้นยศพลเอก 5 ท่าน  ชั้นยศพลโท 35 
ท่าน  และ ชั้นยศพลตรี 106 ท่าน  
 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา  ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการรุ่น จปร.26 ครั้งที่ 2/2555 ขึ้น  ณ  ห้องประชุม
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย  ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีให้แก่บรรดาเพื่อน
สมาชิกที่ได้รับโปรดเกล้าฯ ในวันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2555 ระหว่างเวลา 0915 - 1300 โดยลงเรือไวท์ ออร์คิด ริเวอร์ ไปทำาบุญท่ี
วัดกัลยาณมิตร  เสร็จแล้วล่องเรือชมทิวทัศน์สองฝ่ังเจ้าพระยา  สังสรรค์แสดงความยินดีและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน  ซึ่งงานนี้
ต้องขอขอบคุณพี่ตั๋น พล.ท.ชาตอุดม  ติตถะสิริ  ไว้เป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาประสานงานติดต่อหาเรือบริการนักท่องเที่ยวระดับ 5 ดาว มา
ให้บริการพวกเราในราคาพิเศษท้ังยังได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้อีกจำานวนหน่ึง  ขอบคุณมาก ๆ ครับ  สำาหรับท่านใดท่ีมีความประสงค์อยากจะ
สนับสนุนกิจกรรมนี้ก็ไม่ต้องเกรงใจนะครับ ติดต่อแจ้งความจำานงได้ที่เหรัญญิก พล.ต.อดุลย์ศักดิ์ ได้เลย และขอถือโอกาสนี้เชิญชวน
เพ่ือนสมาชิกและครอบครัวทุกท่านมาร่วมกิจกรรมกันให้มาก ๆ  หลายท่านคงจะเดินทางมาร่วมงานเล้ียงฉลองสมรสบุตรชาย พล.อ.ตะวัน  
เรืองศรี  ณ  สโมสร ทบ.วิภาวดี ในคืนวันเสาร์ที่ 3 พ.ย. อยู่แล้ว  เช้าวันอาทิตย์ที่ 4 พ.ย. มาลงเรือร่วมกิจกรรม  จบงาน 1300 ยังเหลือ
เวลาเดินทางกลับต่างจังหวัดได้สบาย ๆ  รายละเอียดกำาหนดการต่าง ๆ ลงไว้ภายในฉบับแล้ว  อย่าลืมสำารองที่นั่งกับ พล.ต.อดุลย์ศักดิ์  
ล่วงหน้านะครับ
 เนื่องจากคณะกรรมการรุ่นชุดปัจจุบันซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่มาตั้งแต่ต้นปี 2554 จนถึงปัจจุบัน จะหมดวาระลงในเดือนธันวาคม 
2555  ตามระเบียบสมาชิก จปร.26 ว่าด้วยการดำาเนินงานของรุ่น พ.ศ.2554  ได้กำาหนดให้ดำาเนินการลงคะแนนเลือกประธานใหม่   
ให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม และส่งหน้าที่ให้คณะกรรมการรุ่นชุดใหม่ภายในเดือนมกราคมของปีถัดไป ผมจึงขอเชิญชวนให้เพื่อน
สมาชิก จปร.26 ทุกท่าน ได้ออกเสียงเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการรุ่นชุดใหม่  โดยกรอกรายละเอียดลงในไปรษณียบัตรที่แนบมา  
แล้วส่งกลับคืนภายใน 10 พ.ย.55 ท้ายน้ีผมและคณะกรรมการรุ่นชุดปัจจุบันทุกคน ขอขอบคุณเพ่ือนสมาชิก จปร.26 ตลอดจนครอบครัว
ทุกท่าน ที่กรุณาให้การสนับสนุนกิจกรรมรุ่นด้วยดีมาโดยตลอด  และขออำานวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ ตลอดไป
          พลโท วิเชียร  ศิริสุนทร
                  ประธาน จปร.26
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ขอแสดงความยินดีกับเพื่อน	จปร.26
ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ	พระราชทานยศและตำาแหน่งสูงขึ้น
(ประกาศสำานักนายกรัฐมนตรี	ลงวันที่	19	ก.ย.55)	

 

1.	เพื่อนที่ได้รับยศสูงขึ้น	
เป็นพลเอก			

  1) พลเอก กฤษพงศ์ แก้วจินดา ที่ปรึกษาพิเศษสำานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
    2) พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์  หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำาผู้บัญชาการทหารสูงสุด 
      

เป็นพลโท			

  1) พลโท ธีระพงศ์ อุไรเลิศ  ที่ปรึกษาสำานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
  2) พลโท สุวโรจน์ ทิพย์มงคล  หัวหน้าสำานักปลัดกระทรวงกลาโหม 
  3) พลโท เด่นดวง ทิมวฒันา  หัวหน้านายทหารประสานภารกิจทางทหารกับสำานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ
   สำานักนโยบายและแผนกลาโหม 
  4) พลโท นครินทร์ นาคอาทิตย์  หัวหน้านายทหารประสานภารกิจทางทหารกับกระทรวงการต่างประเทศ
   สำานักนโยบายและแผนกลาโหม 
    5) พลโท วิโรจน์ กัณหะกาญจน  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
    6) พลโท ยุทธนา กล้าการยุทธ  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
    7) พลโท พิชาติ เขม้นจันทร์  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
    8) พลโท วินัย เสมสวัสดิ์  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย 
    9) พลโท สุรจิตต์ วิจารณ์  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย 
    10) พลโท สุชาติ หนองบัว  ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายกำาลังพล 
    11) พลโท ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข  ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายยุทธการ 
    12) พลโท วลิต โรจนภักดี  ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายส่งกำาลังบำารุง 
    13) พลโท ไพบูลย์ คุ้มฉายา แม่ทัพภาคที่ 1 
    14) พลโท ปรีชา จันทร์โอชา  แม่ทัพน้อยที่ 3 
    15) พลโท นิวัตร มีนะโยธิน  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก 
    16) พลโท วินัย สร้างสุขดี  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก 
      

เป็นพลตรี			

    1) พลตรี สิทธิพร ศรีสุขโข  ผู้ชำานาญการสำานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
    2) พลตรี ทศพร ศิลปาจารย์  ผู้อำานวยการศูนย์การโทรคมนาคมทหาร  กรมการสื่อสารทหาร 
    3) พลตรี ชัยฤทธิ์ ขวัญสอน  ผู้ชำานาญการกองบัญชาการกองทัพไทย 
    4) พลตรี สุพัฒน์ ภูตินาถ  ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย 
    5) พลตรี ธรรมนูญ ทรัพย์สำารวม  ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย 
    6) พลตรี สุเทพ ปริยเอกสุต  เสนาธิการกรมการทหารช่าง 
    7) พลตรี สิริศักดิ์ วรเจริญ  เสนาธิการกรมพลาธิการทหารบก 
    8) พลตรี เดชา เดชะชาติ  เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารบก 
    9) พลตรี นันทพล จำารัสโรมรัน  เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก 
    10) พลตรี ชาติชายพัฏฐ์ สุคนธสิงห์  ผู้บัญชาการศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ  กรมสรรพาวุธทหารบก 
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    11) พลตรี นพรัตน์ แป้นแก้ว  นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำาผู้บังคับบัญชา
   สำานักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก 
    12) พลตรี เพิ่มพงษ์ ณ พัทลุง  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
    13) พลตรี ยศธชาติ พูลเพิ่ม  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
    14) พลตรี ยรรยง หงษ์จุ้ย  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
    15) พลตรี ณรงค์ศักดิ์ ศรีพิกุล ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
    16) พลตรี ศุภรงค์ ระลึกมูล ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
    17) พลตรี วิบูล ขยันกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
    18) พลตรี สิทธิ ปิยะสนธิ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
    19) พลตรี ทศพล คำาสุพรหม ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
    20) พลตรี ทิวะพร ชะนะพะเนาว์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
    21) พลตรี กิตติ์ คิ้มวงษ์ษา  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
    22) พลตรี สมชาย ฤกษ์พิชัย  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
      

2.		เพื่อนที่ปรับเปลี่ยนตำาแหน่ง	(ยศเดิม)	

    1) พลเอก สมหมาย เกาฏีระ  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
    2) พลโท อภิกิตต์ ศรีกังวาน  เจ้ากรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม 
    3) พลโท สุริยัณห์ ป้อมเปิ้น  หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ  ประจำารองผู้บัญชาการทหารสูงสุด 
    4) พลโท จิตตสักก์ เจริญสมบัติ  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก 
    5) พลตรี เสรี วงศ์ประจิตร  หัวหน้าศูนย์อำานวยการประสานงานข่าวกรอง 
   สำานักนโยบายและแผนกลาโหม 
    6) พลตรี บรรเจิด เทียนทองดี รองเจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม 
    7) พลตรี ศุภจิตร ศุภมานพ  รองผู้อำานวยการสำานักงานสนับสนุน  สำานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
    8) พลตรี วสุ เฟื่องสำารวจ  รองเจ้ากรมข่าวทหาร 
    9) พลตรี วสันต์ สุริยมงคล  ผู้อำานวยการสำานักข่าวกรอง กรมข่าวทหาร 
    10) พลตรี วินัย ยวดยิ่ง  รองเจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร 
    11) พลตรี ก้องเกียรติ พลขันธ์  ผู้อำานวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
    12) พลตรี สาธิต พิธรัตน์  รองแม่ทัพภาคที่ 3 
    13) พลตรี เกษม ธนาภรณ์  รองแม่ทัพภาคที่ 3 
    14) พลตรี กรยุทธ วัฒนวรางกูร  รองเจ้ากรมการทหารช่าง 
    15) พลตรี ประสงค์ บุตรขวัญ  รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก 
    16) พลตรี เยาวดนัย ภู่เจริญยศ  ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 1 
    17) พลตรี ทวีชัย กฤษชีวิน  ผู้บัญชาการศูนย์การกำาลังสำารอง 
    18) พลตรี อำานาจ รัตนภานพ  เสนาธิการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
    19) พลตรี ไชยพร รัตแพทย์  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 
    20) พลตรี ชูนล หาสารีสร  ผู้ช่วยหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำาผู้บังคับบัญชา 
    21) พลตรี บุญธรรม เชยชื่นกลิ่น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
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สรุปผลการประชุมคณะกรรมการรุ่น	จปร.26		ครั้งที่	2/2555		ณ		หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา	วันที่	18	ต.ค.55

1.		การจัดเลี้ยงแสดงความยินดีให้นายทหารชั้นนายพล
 ตามที่ได้มีเพื่อนสมาชิก จปร.26 ได้รับโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศและตำาแหน่งสูงขึ้น ตามประกาศสำานักนายกรัฐมนตรี  
ลงวันที่  19  กันยายน  2555 ที่ประชุมมีมติเห็นควรจัดเลี้ยงแสดงความยินดีให้กับเพื่อนสมาชิกที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เหล่านั้นเป็นส่วนรวม  
โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก พล.ท.ชาตอุดม ติตถสิริ  ปช.ทบ. ซึ่งได้กรุณาประสานงานติดต่อจัดหาเรือทัศนาจรขนาดใหญ่ ที่รับพา 
นักท่องเที่ยวต่างประเทศล่องชมทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ำาเจ้าพระยาเป็นสถานที่จัดงานสังสรรค์ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เพื่อน ๆ และ
ครอบครัวได้ร่วมกิจกรรมธรรมสัญจร  ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์แสดงความยินดี  และพักผ่อนหย่อนใจไปในคราวเดียวกัน  
 สำาหรับเรือที่ใช้ในการจัดงานครั้งนี้ ชื่อเรือ ไวท์ ออร์คิด ริเวอร์ ครูซส์ 1  เป็นเรือ 2 เครื่องยนต์   3 ชั้น   ชั้น 1 และ 2  เป็นห้อง
ปรับอากาศ จุผู้โดยสารได้เต็มที่ถึง 500 คน  แต่โดยปกติแล้วเขาจะจัดที่นั่งแบบสบาย ๆ สวยงาม  ให้ผู้โดยสารเดินชมพื้นที่ได้โดยสะดวก  
จะสามารถรับผู้โดยสารได้ชั้นละ 130 คน  สำาหรับชั้น 3 เป็นดาดฟ้าเรือเปิดโล่ง ไม่มีหลังคา ให้ผู้โดยสารสามารถออกไปชมทิวทัศน์และ
สัมผัสบรรยากาศโดยรอบ  โดยทั่วไปเขาจะคิดค่าบริการเป็นรายหัว ๆ ละ 1,700.- บาท   แต่สำาหรับงานนี้ พล.ท.ชาตอุดม กรุณาติดต่อ
ให้ได้ในราคาหัวละ 700.-  บาท   ราคานี้รวมดนตรี  นักร้อง  อาหารและเครื่องดื่มมากกว่า 30 รายการ ยกเว้นแต่เหล้า  ไวน์  และ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ซึ่งต้องจัดเตรียมไปเอง   ในชั้นต้นนี้ได้จองไว้ 200 ที่นั่ง ในราคา 140,000.- บาท  โดยที่ พล.ท.ชาตอุดม ยังได้
กรุณารับช่วยสนับสนุนครึ่งหนึ่ง ซึ่งต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง   สำาหรับสมาชิกท่านใดมีความประสงค์ร่วมให้การสนับสนุน  จะเป็น
สนับสนุนค่าใช้จ่ายของเรือ หรือเป็นสิ่งของอื่น ๆ  กรุณาแจ้งความจำานงได้ที่ พล.ต.อดุลย์ศักดิ์  เหรัญญิก  

 การเชิญผู้ร่วมงาน
 ได้กำาหนดที่จะเชิญสมาชิก จปร.26 และครอบครัวทุกท่าน โดยในคืนวันเสาร์ที่ 3 พ.ย.55 มีงานเลี้ยงฉลองสมรสบุตรชาย พล.อ.
ตะวัน  เรืองศรี  ที่สโมสร ทบ.วิภาวดี ซึ่งเราคิดว่าจะมีเพื่อน ๆ จากต่างจังหวัดมาร่วมงานกันมาก  เมื่อได้เข้ามาร่วมงานในคืนวันเสาร์แล้ว  
เช้าวันอาทิตย์ก็สามารถมาลงเรือ ร่วมกิจกรรมธรรมสัญจร งานเลี้ยงสังสรรค์แสดงความยินดี และเมื่อจบกิจกรรมในเวลา 13.00 น. ยัง
สามารถมีเวลาเดินทางกลับได้โดยสะดวก    
 สำาหรับการขึ้นเรือนั้น  ทางบริษัท ไวท์ ออร์คิด ริเวอร์  เจ้าของเรือ  เขาขอร้องให้ใช้ท่าเรือ  ริเวอร์ซิตี้ (สี่พระยา)  ซึ่งเป็นสถานที่
จอดเรือปกติ  เน่ืองจากเรือของเขามีขนาดใหญ่และสถานท่ีน้ีมีความกว้างขวางสามารถจอดรถได้เป็น 100 คัน  ท้ังน้ีจะได้ขอให้ทาง ยบ.ทหาร 
จัดเจ้าหน้าที่ สห. ไปประสานงานและอำานวยความสะดวกด้านจราจรด้วย  

 สำาหรับผู้ที่จะมาร่วมงานให้ส่งยอดภายใน		1		พ.ย.55		ที่		พล.ต.อดุลย์ศักดิ์		โทร.08	6307	2312	

 กำาหนดการ
	 วันอาทิตย์ที่		4		พฤศจิกายน		2555  
									 	 เวลา		0915				 -	ผู้ร่วมงานพร้อมขึ้นเรือ		ณ		ท่าเรือริเวอร์ซิตี้	(สี่พระยา)
	 	 เวลา		0930				 -	เรือออกจากท่า
	 	 	 	 -	การมอบของที่ระลึกแสดงความยินดีแก่สมาชิกที่ได้โปรดเกล้าฯ		พระราชทานยศนายพล
	 	 เวลา		1000				 -	เดินทางถึงวัดกัลยาณมิตร
	 	 	 	 -	ร่วมทำาบุญถวายสังฆทานเพื่อความเป็นสิริมงคล
	 	 เวลา		1100				 -	ออกเดินทางจากท่าเรือวัดกัลยาณมิตร
	 	 	 	 -	ร่วมสังสรรค์และรับประทานอาหารกลางวัน
	 	 	 	 -	ชมทัศนียภาพสองฝั่งแม่น้ำาเจ้าพระยา
	 	 เวลา		1300				 -	เรือเดินทางถึงท่าเรือ	ณ	ท่าเรือริเวอร์ซิตี้	(สี่พระยา)
	 	 	 	 -	จบกิจกรรม
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แผนที่ ทาเรือริเวอรซิตี้(สี่พระยา)

แมน้ำเจาพระยา ทาเรือริเวอรซิตี้

ทาเทียบเรือไวท ออรคิด
รร.รอยัลออรคิด อาคารจอดรถของริเวอรซิตี้

ซอยเจริญกรุง 24

ไปรษณียกลาง

ถนนเจริญกรุง ถนนเจริญกรุง

แยกสามยาน
ถนนพระราม 4

ถนนพระราม 4

สถานีตำรวจบางรัก

รร.แมนดาริน รร.บางกอกเซ็นเตอร

สถานีรถไพ

บางรัก
สี่แยก

สี่พระยา

ถนน

สี่พระยาถนน

สุริวงศ

ถนนนราธิวาส

ถนนนเรศ

ถนนทรัพย

วัดหัวลำโพง

แยกอังรีดูนัง

ซอย

เจริญกรุง 30

pier 2pier 2



- 6 -

2.		การเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการรุ่นชุดใหม่
 ตามระเบียบสมาชิก จปร.26 ว่าด้วยการดำาเนินงานของรุ่น พ.ศ.2554  หมวดที่ 5  เรื่องคณะกรรมการ  ได้กำาหนดให้คณะ
กรรมการรุ่น จปร.26 มีอย่างน้อย 5 ตำาแหน่ง  ได้แก่  ประธาน  รองประธาน   เลขานุการ  เหรัญญิก  และ  ผู้ประสานงานและ
ประชาสัมพันธ์   โดยให้ประธานคณะกรรมการรุ่น จปร.26 ได้จากการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของสมาชิกสามัญ  ดำารงตำาแหน่งคราวละ 
2 ปี  โดยประธานมีอำานาจในการแต่งตั้งรองประธาน  และกรรมการรุ่นฝ่ายต่าง ๆ  รวมทั้งที่ปรึกษา  เพื่อปฏิบัติหน้าที่บริหารกิจการของ
สมาชิก จปร.26 ตามความเหมาะสม  
 สำาหรับการรับ - ส่งหน้าที่ประธานคณะกรรมการรุ่น จปร.26 กำาหนดให้กระทำา 2 ปีต่อครั้ง  โดยให้ลงคะแนนเลือกประธานใหม่
ให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม  และรับ - ส่งหน้าที่ภายในเดือนมกราคมของปีถัดไป  ตามระเบียบสมาชิก จปร.26  ดังกล่าว  ทำาให้
คณะกรรมการรุ่นชุดปัจจุบันของเราซึ่งรับหน้าที่มาตั้งแต่ ต้นปี 2554 นั้น  จะหมดวาระลงภายในเดือนธันวาคม 2555  โดยมีภารกิจ
สุดท้ายคือการจัดให้มีการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการรุ่นและการส่งมอบหน้าที่ให้คณะกรรมการชุดใหม่
 ที่ประชุมมีมติให้ใช้วิธีส่งหนังสือเวียนให้เพ่ือนสมาชิกเลือกประธานรุ่นและคณะกรรมการชุดใหม่ลงในแบบฟอร์มของ
ไปรษณียบัตรส่งกลับคืนมาเพื่อนับคะแนนและประกาศผล  เช่นเดียวกับในปี 2554

สรุปรายรับ-รายจ่าย	เงินกองทุนสวัสดิการ	จปร.26	ระหว่างเดือน	มิ.ย.-ก.ย.55
ยอดยกมาจากเดือน	พ.ค.55	จำานวน	3,622,006.54

รายรับ   
 -รับเงินบำารุงรุ่นจากสมาชิก 27,000.33 บาท
 -รับเงินดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารทหารไทย 758.71 บาท
 -รับเงินร่วมทำาบุญโครงการธรรมสัญจรจากสมาชิก 18,880 บาท
	 รวมเป็นเงิน	 46,639.04	 บาท
รายจ่าย		 	
 -จ่ายเงินค่าจัดทำาหนังสือเวียน แจ้งข่าวสาร และอื่น ๆ 18,098 บาท
 -จ่ายเงินช่วยงานสวดพระอภิธรรมศพ 12,500 บาท
 -จ่ายเงินโครงการธรรมสัญจรและเลี้ยงอาหารกลางวันสมาชิก ฯ 110,998 บาท
 -จ่ายเงินค่าจัดงานเลี้ยงรุ่นเพิ่ม 400 บาท
 -จ่ายเงินสมทบกองทุนพัฒนา รร.จปร. 10,030 บาท
 -จ่ายเงินค่าเยี่ยมสมาชิกนอนป่วยโรงพยาบาล 2,000 บาท
 -จ่ายเงินค่าพานพุ่มสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5 (5 ส.ค.55) 1,000 บาท
 -จ่ายเงินจัดหาของมอบให้สมาชิกที่ได้รับพระราชทานยศพลโท 15 นาย 27,000 บาท
	 รวมเป็นเงิน	 182,026	 บาท

	 สรุปสภาพเงินกองทุนสวัสดิการ	จปร.	ณ	วันที่	1	ต.ค.55	มีเงินจำานวนทั้งสิ้น	3,486,619.58	บาท
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 18 ต.ค. 55 เวียนมาพบกันครั้งที่ 2 ในรอบปี  ..........ประชุมเตรียมล่องนทีแสดงความยินดีกับเพื่อนๆ หลังจากโปรดเกล้าฯ  
เมื่อสิ่งแวดล้อมเปลี่ยน	 สรรพสิ่งในโลกย่อมเปลี่ยน........	 หรือถูกบังคับให้เปลี่ยน	 สำาหรับผู้ที่แข็งขืนกฎธรรมชาติย่อมสลายไปไม่
สามารถทนอยู่ได้.......... ความอนิจจังไม่สามารถคงอยู่ (อนัตตา) กลายเป็นความยาก (ทุกข์) ของสรรพสิ่งที่มีลมหายใจ หลายท่านได้มี
ความเจริญก้าวหน้า ได้รับยศได้รับตำาแหน่งเพิ่ม ก็ขออุปโลกน์ตัวเองเป็นตัวแทน จปร.26 ยินดีกับเพื่อน ๆ ทุกคน.... ใครเป็นใครไปอยู่
ที่ไหน ในแวดวงส่วนกลาง (ทบ.) เพื่อน ๆ จะได้ตามทวงหนี้ได้ถูกต้อง (ท่านที่ได้ตำาแหน่งหลักสามารถเปิดคำาสั่งดูได้) เอาเฉพาะผู้ที่มีความ
ชำานาญ/ คุณวุฒิพิเศษทางทหารและปฏิบัติการพิเศษ เริ่มต้นในกองบัญชาการกองทัพบก
 พล.ท.นิวัติ (หลี) สง. ผช.เสธ.ทบ.ฝยก. / พล.ต.นุ, พล.ต.ชัยกร(ป่อง), พ.อ.วิทูล, สง. มทภ.1 / พล.ต.สมชาย (บาก), พ.อ.มนัสวีร์ 
ส่วน สคบ.กอ.รมน. / พ.อ.สมชาย (เหน่ง) ศปป.6 กอ.รมน. / พล.ต.ชวลิต (แดง) ศปป.5 สน. กอ.รมน. (ยะลา) / พ.อ.ยศพล (น้อย) 
ศปป.5 กอ.รมน. / พล.ท.วินัย (จิ๋ว) พล.ต.สุรพงษ์ (ไก่) สง.รอง ผอ.รมน. / พ.อ.กานต์ สง.ผอ.รมน. / พ.ล.ต.ทิวะพร (ตุ้ม) พล.ต.กิตติ์, 
พล.ท.ดรันย์, พล.ท.จิตตศักด์ิ, พล.ต.ยรรยงค์, พล.ต.อัคร สง.ปล.กห. / พ.อ.ศุภรงค์ (อ้วน) สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย / พล.ต.วิบูล (ยุ้ย) 
สง.ผบ.นปอ / พล.ต.เกรียงไกร (น้อย) สตบ.ทบ. / พล.ต.บุญธรรม (เหล็ง) สง.คพส. / พล.ต.ชูนล (ต้อ) สง.นสศ.สน. / พล.ต.นพรัตน์  
รอง ผอ.รมน.กทม. / พล.ต.ยศธชาติ (สมคิด) สง.กิจการจเร ทบ. / พล.ต.ณรงค์ศักดิ์ สง.ผบ.จทบ.สน / พล.ต.สิทธิ ปิยะฯ รอง ผอ.รมน.
สุพรรณ / พล.ต.ทศพล (สุ่ม) ศปก.ทภ.2 / ส่วน พล.ต.เพิ่มพงษ์ คนหลังนี้ผมไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหน โปรดรายงานตัวด่วนด้วยครับ และยินดี
ต้อนรับคืนสู่เหย้า พ.อ.วชิราวิโรจน์ หลังจากหายหน้าหายตา (รักษาตัวจากอุบัติเหตุ) หลายปี  กลับเข้าสู่ยุทธจักรปฏิบัติงานเพื่อชาติแล้ว
 เพ่ือนหลายท่านท่ีเปล่ียนแปลงกลายเป็นผู้บังคับบัญชาและเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ท่ีเป็นผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ใหญ่มีความรับผิดชอบ 
สูงขึ้น.......... เมื่ออยู่ที่สูง ๆ สุด ๆ แล้ว ลองมองดูข้างล่าง..........ปัญหาของมันคืออะไร (หน่วยงาน, กองทัพบก) งานที่รับผิดชอบ.......... 
หน่วยใดมีความพร้อมทั้งโครงสร้าง อัตรากำาลังพล เครื่องมือ ก็ถือเป็นความโชคดีของเพื่อน ๆ ที่สามารถเริ่มงานใหม่... ตามใจคิดใจหวัง
ได้เลย แต่ที่หน่วยอื่น ๆ .......... ที่ยังพบปัญหาหลัก  กำาลังพลขาดความริเริ่ม ขาดการฝึกอบรมใฝ่หาความรู้เพิ่มเติม ขาดมูลเหตุจูงใจใน
การปฏิบัติงาน การเคร่งครัดเกินจนกลายเป็นความเครียด ขาดความเป็นทีม มีกำาแพงความคิดที่หนา โครงสร้างองค์กรไม่เหมาะสม  
ความเป็นธรรมมีน้อย ขาดภาวะผู้นำาที่ดี ขาดการสนับสนุนจากหน่วยเหนือ และขาดระบบการสืบทอด (สานต่อ) ที่ดี ก็เป็นหน้าที่ของ
เพื่อน ๆ ที่เป็นผู้บังคับบัญชาที่จะต้องเร่งแก้ไข แสดงฝีมือ..........  “กูมาแล้วโว้ย”  อย่าให้เสียชื่อ จปร.26 ที่เพื่อนเด็ดสร้างม็อตโต้ไว้........
..  สำาหรับเพื่อน ๆ ที่พระเจ้าสั่งให้อยู่กับที่.......... พรุ่งนี้ก็ยังไม่สายเกินไป..........  ในโลกย่อมมีของใหม่อยู่เสมอ..........  คิดเสียว่า

     วันพรุ่งนี้ อยู่ไกล ยังไม่เกิด
 ช่างมันเถิด อย่าร้อน  ไปก่อนไข้
 วันวานนี้ ตายแล้ว ให้ตายไป
 อย่าเอาใจ ไปข้อง ทั้งสองวัน
                                         ถ้าวันนี้ สดชื่น ระรื่นจิต
                                         อย่าไปคิด หน้าหลัง มาคลั่งฝัน
 สิ่งที่แล้ว แล้วไป ให้แล้วกัน
 สิ่งที่ฝัน ไม่มา อย่าอาวรณ์      (พระธรรมสิงหบุราจารย์)

เพื่อนถึงเพื่อน         ..........16 ต.ค. 55

  ความเปลี่ยนแปลง ความไม่แน่นอนล้วนเป็นอนิจจัง เก่าไปใหม่มา ย่อมเป็นธรรมดา ทำาวันนี้ให้ดีที่สุด.......... อิ๊กคิวคง
ไม่สอนให้สังฆราชว่ายน้ำา  .......... แต่คำาหนึ่งของเพื่อนเชาวเลข    จึงเก็บเป็นข้อเตือนใจ สำาหรับรากหญ้าที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของเพื่อน 
“ทำาบุญไว้เท่าไร......ที่จะให้ผลบุญ(เพื่อน)ผลักดัน	 อย่าเป็นภาระให้เขา..........	 มีแต่จะส่งเสริมเขาให้ก้าวหน้า..........	 แล้ว	 เราก็จะ
ก้าวหน้าไปด้วยกัน” นี่คงเป็นคำาตอบ สำาหรับพวกบัวปริ่มน้ำาทั้งหลาย..........กลับไปที่บ้านพัก ม.พัน 4 เหลือหลังเดียวโด่เด่ เพื่อนบ้าน
ข้าง ๆ ย้ายออกไปหมดแล้ว  และรถแมคโครกำาลังทุบรื้อบ้านพักเดิมเพื่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่  ณ  แห่งนี้เป็นนิวาสถ์เพื่อนดอกที่ได้แต่
ถามไถ่ความเคลื่อนไหว  ความเป็นไปของรุ่นด้วยความคิดถึงเพื่อนๆๆๆๆ....ประกอบกับวันนี้เอง (18 ต.ค.) ได้รับข่าวดีว่า  พล.ม.2 รอ. 
จัดแฟลตให้ใน พื้นที่ พล.ม.2 รอ.ชั้น 5 ก็เตรียมการย้ายกันต่อไป  ก็ขอขอบคุณเพื่อนหมี  เพื่อนม้า และเพื่อนอีกหลายๆๆคนแทนเพื่อน
ดอก ที่ช่วยเหลืออย่างเต็มที่
    มีเพื่อนดี มีหนึ่ง ถึงจะน้อย
 ดีกว่าร้อย เพื่อนคิด ริษยา
 เหมือนเกลือดี  มีนิดหน่อย น้อยราคา
 ยังมีค่า กว่าน้ำาเค็ม เต็มทะเล
                            อ้าว !.....   	เราเป็นเพื่อนที่ดีคนหนึ่งของเพื่อน	ๆ	หลายคน														.............   อิ๊กคิว
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 ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับเพื่อน ๆ ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ ทั้งที่เป็นนายพลใหม่ 
และที่ได้เลื่อนยศขึ้นเป็น พล.ท. ซึ่งในรั้ว ยศ.ทบ. ก็ได้รับอานิสงไม่น้อย โดยพี่หลี (นิวัตร) ได้เป็น 
พล.ท. ตอนแรกเห็นว่าจะไป ยบ. (อยู่บ้าน) แต่ด้วยความเป็นคนอยู่ว่างไม่ได้ เลยต้องไปหางานทำา
ที่ ศปก.ทบ. ...... สำาหรับพี่แฉะ (กฤษฎา) ได้เลื่อนตำาแหน่งจาก รอง จก.ยศ.ทบ.(2) เป็น รอง จก.
ยศ.ทบ.(1) แทนพี่หลี  แต่ยังคงนั่งทำางานห้องเดิม สงสัยฮวงจุ้ยดีหรือขี้เกียจย้ายสมบัติก็ไม่รู้ ......
ส่วนพี่เด (เดชา) ลูกหม้อ ยศ.ทบ. ได้ปรับเป็น เสธ.ยศ.ทบ. อัตรา พล.ต. ถือว่าเหมาะสมที่สุด 
เพราะอยู่ ยศ.ทบ. มานาน รู้งานมาก ลึกซึ้ง  ระวังจะเป็น “รู้มากยากนาน...” นะครับ  ......
สมาชิกใหม่ของ ยศ.ทบ. พี่สงค์ (ประสงค์) คงเบื่อการเดินทาง กทม. - ลพบุรี เลยมารับตำาแหน่ง 

ซุบซิบ	ยศ.ทบ.

รอง จก.ยศ.ทบ.(2) ......พี่ตรี (มนตรี) ที่เคยทำาหน้าที่หัวหน้าสำานักงาน รอง จก.ยศ.ทบ. เหมือนเดิม แต่เปลี่ยนเจ้านายจากพี่หลี เป็นพี่
สงค์  แล้วก็อย่าดูแลแต่พี่สงค์ล่ะ เดี๋ยวพี่แฉะน้อยใจนะ ......พี่จี้ด (ธีรวุธ) รอง เสธ.ยศ.ทบ.(1)  ตอนนี้ไปเป็น นักศึกษาหลักสูตร วปม.รุ่น 6  
ต้องเหนื่อยหน่อยนะครับ เพราะคงทิ้งงาน รอง เสธ.ยศ.ทบ. ไม่ได้...ไม่งั้นพี่เดต้องรับบทหนักเลย ......พี่แดง (สรชัช) ไม่รู้ว่าเปลี่ยน
ตำาแหน่งไปเป็น รอง ผอ.ศพย.ยศ.ทบ. แล้วจะเปล่ียนช่ือด้วยหรือเปล่า  เปล่ียนบ่อย ๆ ระวังเจ้านายจำาไม่ได้นะครับ ......คงต้องขออนุโมทนา
ย้อนหลังกับ...พ่ีเต้ีย (ชัยวัฒน์) รอง ผบ.วทบ.  ที่ร่วมบวชถวายพระราชกุศล อิ่มบุญจนนึกว่าจะไม่สึกซะแล้ว ......พี่อ่อน (ชลิต) ระวังโดน
ข้อหาขัดคำาสั่งผูบ้ังคับบัญชานะ เพราะ ผบ.ทบ.ห้ามนายทหารมี BMI (Body Mass Index) เกินมาตรฐานนะครับ ......พ่ีทูล (วิทูล) ผู้ปิดทอง
หลังพระ ไม่ค่อยปรากฏตัว นึกว่าทำางานข่าวลับ  เพราะซุ่มรวบรวมข้อมูลทั้งลึก ทั้งลับ  ที่แท้ไปเป็นทีมเบื้องหลังให้ มทภ.1 ใครอยากรู้
เรื่องอะไร ลองปรึกษาพี่ทูลซิครับ

                หลังจากมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการในห่วง
วาระเดือนตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา มีพวกเราชาว “ สป.15 ” ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้นและโยกย้าย
ตำาแหน่งต่างๆดังนี้....พล.อ.กฤษพงศ์  แก้วจินดา “เอ็ดดี้” เป็นที่ปรึกษาพิเศษ สป. .....พล.ท.สมพงษ์  
มุกดาสกุล ผู้ทรงคุณวุฒพิเศษ สป.ท่านได้รับอนุมัติให้ลาออก(ยศสูงขึ้น)แล้ว  แต่รอคำาสั่งยศเป็น 
พล.อ.อยู่คาดว่าจะออกเร็ว ๆ นี้ครับ  ตอนนี้ท่านไปดำารงตำาแหน่งรอง ผอ.สถาบันเทคโนโลยีป้องกัน
ประเทศ (องค์การมหาชน) “สปท.” อยู่กับ “โหน่ง” พล.ท.ฐิตินันท์  ธัญญสิริ ผอ.สปท.ที่จะอยู่ใน
ตำาแหน่งนี้เป็นปีสุดท้ายก่อนที่จะกลับมาลงตำาแหน่งใน สป. ต่อไป (โหน่ง มีอายุราชการถึงปี 2561) ....
.สำาหรับผู้ได้รับยศสูงขึ้นและย้ายมา สป. มีจำานวน 9 นาย ดังนี้ .... 1) พล.ร.ท.จรูญ  จาตุรพงศ์ เป็นหน

																เสียงจากหอกลอง	(สป.๑๕)	!!!!!!

.ฝสธ.ประจำา รอง ปล.กห.(3) ..... 2) พล.อ.ท.ชูธัช (ถนอม) แย้มมณฑา เป็นผู้ช่วย หน.ฝสธ.ประจำา รมว.กห. ..... 3) พล.ท.ธีระพงศ์  อุไร
เลิศ เป็น ปษ.สป. ..... 4) พล.ท.สุวโรจน์ (สุพัฒน์)  ทิพย์มงคล เป็น หน.สน.ปล.กห. ..... 5) พล.ท.เด่นดวง  ทิมวัฒนา เป็น หน.ปสท.กับ 
สมช. ..... 6) พล.ท.นครินทร์  นาคอาทิตย์ เป็น หน.ปสท.กับ กต. ..... 7) พล.ท.วิโรจน์  กัณหะกาญจนะ เป็น ผทค.พิเศษ สป. ..... 8) พล.
อ.ท.เอกราช  ช่วงอรุณ เป็น ผทค.พิเศษ สป. ..... 9) พล.ท.ยุทธนา  กล้าการยุทธ (สิโรจน์  ชูศักดิ์) เป็น ผทค.พิเศษ สป. ..... 10) พล.ท.พิ
ชาติ  เขม้นจันทร์ เป็น ผทค.พิเศษ สป. ..... สำาหรับเพื่อนที่ดำารงตำาแหน่งใหม่แต่ยศเดิมมีจำานวน 5 นาย ดังนี้ ..... 1) พล.ท.อภิกิตต์  ศรี
กังวาลเป็น จก.วท.กห. ..... 2) พล.ร.ต.ศิริชัย  เทียนศิริ เป็น ผช.ผอ.สนผ.กห.(ทร.) ..... 3) พล.ต.เสรี  วงศ์ประจิตร เป็น หน.ศอปข.สนผ.
กห. ..... 4) พล.ต.บรรเจิด  เทียนทองดี เป็น รองจก.ทสอ.กห. ..... 5) พล.ต.ศุภจิตร  ศุภมานพ เป็น รอง ผอ.สสน.สป. ...... นอกจากนี้ ที่ 
สป. เรามีเพื่อนได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นนายพลใหม่อีก 2 ท่านคือ ..... พล.ต.สิทธิพร  ศรีสุขโข เป็น ผชก.สป. และ พล.อ.ต.ชาญยุทธ  บุญ
ญานุสนธิ์ เป็น ผทค.สป. .....พวกเราชาว “สป.15” ขอแสดงความยินดีกับทุก ๆ ท่านด้วยครับ ...... และในปีงบประมาณใหม่นี้ยังมีเพื่อน
ร่วมรุ่นของเราอีก หลายท่านเข้ามาช่วยราชการในกระทรวงกลาโหมที่พอเห็นหน้ากันแล้วก็มี  พล.ต.อัคร ทิพย์โรจน์,  พล.ต.ทิวะพร  
ทะนะพะเนาว์,      พล.ต.ยรรยง  หงส์จุ้ย และ พล.ต.กิตติ์ (ธนู)  คิ้มวงษา  ที่ตาม ปล.กห. มาจาก ทบ.  .....ยินดีต้อนรับๆๆๆๆๆๆ
 ผ่างๆๆ (เสียงตีฆ้องน่ะ)!!!! ชาว สป.15 ทุกท่านทั้งเก่า / ทั้งใหม่  และผู้มาช่วยราชการโปรดทราบ พล.ท.สุรศักดิ์  ศรีศักดิ์        
จก.พท.ศอพท. ขอเชิญเพ่ือน ๆ ทุกท่านร่วมงานเล้ียงแสดงความยินดีให้กับ ผู้ท่ีได้รับยศสูงข้ึน / ดำารงตำาแหน่งใหม่  รวมท้ังต้อนรับเพ่ือน ๆ  
ที่ย้ายมาช่วยราชการใน สป. ในวันพุธที่ 24 ตุลาคม 2555 เวลา 1800  ณ T.K. Palace Hotel ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย 15 ห้อง KARAOKE 
เชิญเดี่ยวครับ (งดผู้ปกครอง) หรือเพื่อน ๆ (ทุกเหล่าทัพ) ที่ผ่านไปมาแถวนั้นจะมาร่วมด้วยก็ขอเชิญด้วยครับ...!!!!! คราวนี้แค่นี้ก่อน     
“ลุงเมฆ” แกโทรมาตามรอข่าวสองครั้งแล้ว...
         สวัสดีครับ... “แมน1531” 
          (ในก๊วนเขาเรียก “เสธ.หอม” ...ฮา ฮา ฮา)
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  ช่วงน้ีถ้าไม่พูดถึงการโยกย้ายก็ตกเทรนนะ เช่นเดียวกับท่ี สปท. ขอแสดงความยินดีกับเพ่ือนท่ี
ได้รับการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศและตำาแหน่งสูงขึ้น ได้แก่ พี่ต๋อย (ก้องเกียรติ) เป็น ผอ.สถาบัน
จิตวิทยาความมั่นคง .....พี่ชัยฤทธิ์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ บก.ทท.  .....พี่ตู๋   ออกจาก สปท. ไปเป็นรอง  
จก.ขว.ทหาร อยู่กับพี่นพ เจ้ากรม และพี่วสันต์ กลับมาลงตำาแหน่ง ผอ.สำานักข่าวกรอง (ยังมีพี่อ๊อด 
วชิระ เกียรตินันท์ เป็น รอง ผอ.สำานักวิเทศสัมพันธ์อีกคน ใน ขว.ทหาร) .....พี่ป่อง รวมพล  
(คุณตา หลาน 2) ยังคงสถานะเดิม แค่เปลี่ยนงานจาก รอง ผบ.สปท. ฝ่ายวิชาการ มาดูแลด้าน

ข่าวในรั้ว	สปท.

บริหาร .....ส่วนพี่วิสิษฐ ผู้มีฝีมือด้านวิชาการงานข่าว ติดตามอดีต ผบ.สปท. มาช่วยราชการในสำานักงาน เสธ.ทหาร  .....พี่โอ่ง พนา ปีนี้
ยังคงอยู่ดูแลนักศึกษา วปอ. เป็นอาจารย์อำานวยการหลักสูตร ให้คำาปรึกษาเพื่อนเราท่ีเข้าเรียนรุ่นล่าสุดได้อีกต่อไป (นศ.วปม. ได้แก่ พ่ี
พัฒนพงศ์  พ่ีชูนล (ชูชาติ) พ่ีศุภจิตร  พ่ีเกษม  พ่ีธีรวุธ  และพ่ีอภิวัฒน์ (พล.อ.ต.ปฏิพันธ์ วะนะสุข และ พล.อ.ต.สุรศักดิ์  มมีณี ในส่วน ทอ.)  
พี่โอ่งนอกจากมีเพื่อนเป็นลูกศิษย์ใหม่ 8 คนแล้ว ยังมีเพื่อนเป็นอาจารย์ใหม่ (ศิษย์เก่า วปอ.)  อีก 2  คือพี่นิด ชัยฤทธิ์ กับ พี่เสม วินัย  
(ซึ่งได้เป็นพลโทแล้ว)  มาช่วย  .....ส่วนอาจารย์ตุ่น สรานุวัตร ยังไม่มีข่าวดี แต่ก็ยังไม่หมดกำาลังใจ บอกมาว่า “ผมยังสู้” .....สำาหรับ พี่โจ้  
พล.อ.ท.วรฉัตร จาก ผบ.วสท. ย้ายกลับ ทอ. ไปเป็น รอง ผบ.กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ และพี่ธนกาญจน์ จาก ผบ.รร.ช่างฝีมือ
ทหาร กลับ ทร. เป็น รอง ผบ.นย. รายหลังนี้ส่งไม้ให้เพื่อน คือ พี่ประจักษ์ สันทัดเลขา มาเป็นแทน.... จบแค่นี้นะ..

ข่าวสาร	จปร.26	(ลพบุรี)

 ......เพื่อน จปร.26 (ลพบุรี) ขอแสดงความยินดีกับเพื่อนๆ ที่
ยศและตำาแหน่งสูงขึ้น จากการโปรดเกล้าฯ และการปรับย้าย ประจำาปี
ทุกท่าน ...... สำาหรับลพบุรีที่เคลื่อนไหว มีเพื่อนสงค์  เพื่อนบาก (
สมชาย)  อินทรีย์แป้น และเพื่อนต้อ (ชูนล) โดยทุกท่านหนีไปเป็นใหญ่
เป็นโตใน กทม. เรียบร้อยแล้ว ...... เพื่อนต้อ เข้าเรียน วปม. รุ่นล่าสุด
ด้วย ...... ส่วนเพื่อนที่เกษียณปีนี้  มีเพื่อนขน  (บัญชา)  ได้งานเสริม
เป็นที่ปรึกษาบริษัทฯ พรีซิพาร์ท จำากัด (บางระจัน)  ก็ยังอยู่ที่ กทม. 
และกลับลพบุรีเป็นครั้งคราว ...... อีกคนคือ เพื่อนหน่อย   (คชาชีพ) 
กลับไปดูแลกิจการอพาร์ทเม้นท์ของตนเองที่โคราช ...... ส่วนเพื่อนอี๊ด (
บวรรัตน์) ตอนนี้กลับมาประจำาที่ลพบุรีแล้ว ใครจะ     ตีกอล์ฟจองคิว

ได้ตลอด เว้นวันจันทร์ และ ศุกร์ เพราะต้องไปรับหลานปู่มาเลี้ยง 555 ...... เพื่อนชาวสระบุรีที่แวะมาเยี่ยมเยือนชาวลพบุรีอยู่เป็นประจำา
ก็มี เพื่อนมนัส (มนัสวีร์)  เพื่อนคิด  (ยศธชาติ) นายพลป้ายแดง และเพื่อนแดง (ชัยยุทธ) รอง ผบ.ศม. ก็หวังว่าจะได้มีการพบปะสังสรรค์ 
กันบ่อยขึ้นนะครับ ...... จาก เพ่ือนอ๋อย (ธนา)  เพ่ือนศัลยพงศ์ (พนมวัลย์)  เพ่ือนอู๊ด (สิริศักด์ิ)  เพ่ือนแป๊บซ่ี (นิรุช)  เพ่ือนต๋อง (วีรนันท์)  
และเพ่ือนฐิติพล  (อ้น)         ...... สวัสดีครับ ......

 รายงานข่าวอีสานบ้านเฮา มื้อนี้ เป็นคิวของ ผม (แกมบังคับ) เป็นผู้รายงาน ..... เริ่มต้น
ด้วยสรุปกิจกรรมการเลี้ยงสังสรรค์  แสดงความยินดีผู้ที่ได้นายพล และผู้ที่เกษียณอายุราชการ
ของชาวอิสาน เมื่อ 14 ต.ค. 55  ที่โรงแรมรายาแกรนด์ ..... ท่านนายพลใหม่ ได้แก่ พล.ต.ทศพล 
คำาสุพรหม รอง ผอ.รมน.จว.อ.ด. ร้องเพลงฝรั่งให้เพื่อนฟัง เคลิบเคลิ้มกันทั่วหน้า ..... ท่านต่อไป 
พล.ต.ยรรยง หงส์จุ้ย  กับ พล.ต.ณรงค์ศักดิ์ ศรีพิกุล ทั้งสองท่านนี้ เรียกได้ว่าถึงเวลาแล้วอันควร
แล้ว เนื่องจากจะต้องไปเป็นลุงตั้งแต่ 1 ต.ค. 56  แล้วหละ .....และ พล.ท.ธีระพงษ์ อุไรเลิศ 

ซุบซิบอีสาน

ลูกเขยย่าโมอีกคน  (ท่านได้ดีเป็น พล.ท.ในครั้งนี้) ..... สำาหรับผู้ที่เกษียณ ได้แก่ พ.อ.มหพนธ์ จุลบาท ..... มีเพื่อนท่านอื่นที่มาร่วมงานฯ 
อีก  ได้แก่  พี่นวย (พล.ท.ดรัณ ยุทธวงษ์สุข) ผู้ที่ดูแลรับผิดชอบสนามม้าที่โคราช  ใคร ๆ ที่เข้ามาในสนามม้าจะต้องรู้จักท่านเป็นอย่างดี .
.... พี่ปั๋ง (พล.ต.ธีระ กรใหม่) ผู้ที่มีความตั้งใจจะกลับมาอยู่ที่บ้านในโคราช แต่สถานการณ์พลิกผัน คงต้องทำางานที่ กทม. ต่อไป ..... ท่าน
อื่น ๆ ที่มาร่วมงานก็มี พี่วุฒิ  พี่ต้อ (พล.ต.สิทธิ )  พี่อุ๋ย (พล.ต.ไชยพร) พล.ต.กฤตัชญ์  และปลัดเสือ       (เพื่อนใหม่ 1531) ปลัดจังหวัด 
นม. ได้มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย ..... งานนี้พี่ติ่ง (พล.ต.ชวลิต ) ซึ่งเพิ่งจะกลับจากภาคใต้ ได้ให้ความกรุณาสนับสนุนทุกอย่าง ท้ังอาหารการ
กิน เคร่ืองด่ืม อย่างเต็มท่ี กระเป๋าสตางค์ท่านคงจะเบาไปเยอะ ..... พวกเราทุกคนต้องขอขอบพระคุณท่าน มา ณ ท่ีนี้ด้วยครับ ..... สำาหรับ
ความเป็นไปของพี่แดง (พ.อ.ธนกร) ปัจจุบันยังคงมีอันต้องระเหเร่ร่อนไปอยู่สกลนคร กับพี่วิชา ที่ต้องไปอยู่ อุดร อีกแล้วครับท่าน ..... 
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รายชื่อสมาชิก	จปร.26

 ตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ ในช่วงกลางเดือน ก.ย. ที่
ผ่านมา ก็ปรากฏว่าสมาชิก จปร.26 ของเราในพื้นที่ ทภ.3 ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมาก ๆ ..... เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าในพื้นที่ ทภ.3 
แล้ว จปร.26 ของเราทำางานได้อย่างมีศักดิ์ศรีและมีประสิทธิภาพเป็นที่ไว้วางใจของผู้บังคับบัญชา ..... เริ่มด้วย พล.ท.ปรีชา  จันทร์โอชา 
ขึ้นเป็น มทน.3 ปฏิบัติหน้าที่อยู่ ณ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ..... พล.ต.สาธิต  พิธรัตน์ เป็น รอง มทภ.3 (1) ซึ่งช่วงนี้ต้องรับบทหนัก 
เนื่องจาก รอง มทภ. อีก 2 ท่าน (จปร.26 เช่นกัน) ไม่อยู่ ณ ที่ตั้งปกติ ..... ท่านแรก พล.ต.ปราการ  ชลยุทธ  รอง มทภ.3 (2) ไปปฏิบัติ
หน้าที่ ผบ.ฉก.ยะลา  งานนี้ต้องขอกำาลังใจจากเพื่อน ๆ ช่วยเชียร์ให้งานสำาเร็จลุล่วงด้วยความแคล้วคลาดปลอดภัยด้วยดี ..... อีกท่านหนึ่ง 
พล.ต.เกษม  ธนาภรณ์  รอง มทภ.3 (3) เข้ารับการศึกษา วปม.  ตอนนี้คงทำาตัวเป็น นักกอล์ฟบ้านนอกเข้ากรุง ระวังนักกอล์ฟเมืองกรุง
ปั่นป่วนแน่ ..... มีเพื่อน จปร.26 ใน ทภ.3 เกษียณอายุแล้ว 1 ท่าน ได้แก่ พ.อ.วีระศักดิ์  แก้วเพชรพันธ์ (โคตรวีระ) ข่าวว่ากำาลังปลูกบ้าน 
กะจะใช้ชีวิตบั้นปลายกับงานเกษตรที่ชื่นชอบ  ใครมีโอกาสผ่านไปมา อย่าลืมแวะทักทายกันได้ที่ จ.พิษณุโลก ..... ขอแสดงความยินดีกับ
เพื่อนเรา สิงห์เหนือ ที่ชะตาชีวิตเล่นตลกให้ไปเป็น เสือใต้ เสียหลายปี  มาคราวนี้ได้กลับถิ่น(ถ้ำา)เดิม พ.อ.ชาตรี  เศรษฐกร ชรก.ทภ.3 ใน
ตำาแหน่ง รอง ผอ.รมน.จว.ชม. ได้กลับมาดูแลบ้านเกิดเสียที ทำาให้ดีนะเพื่อน ขอเอาใจช่วยเต็มที่ ..... อีกรายระเห็ดไปอยู่เชียงราย
เสียหลายปี ได้กลับมาเชียงใหม่ด้วยเหมือนกัน พ.อ.การุณ  ขุนสูงเนิน ผู้เต็มเปี่ยมด้วยความสามารถทุกรูปแบบ กลับมาคราวนี้รั้งตำาแหน่ง 
รอง ผบ.มทบ.33 เชียงใหม่ เพื่อน ๆ ในพื้นที่ต่างยินดีต้อนรับ และกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า พี่ขุนของเราเรื่องน้ำาใจเป็นเลิศ ขอให้เป็น
นายพลเร็ว ๆ นะเพ่ือนนะ ..... 3 ผู้ย่ิงใหญ่แห่งจังหวัดตาก พล.ต.ศรายุทธ รังษี  ผบ.จทบ.ตก.,  พ.อ.ปฎิญญา  ลีลาศเจริญ  รอง ผอ.รมน.จว.ตก. 
และ พล.ต.สัมพันธ์  ศรีราชบัวผัน  หน.สำานักงานประสานงานชายแดนไทย-พม่า ศปก.ทภ.3 โชว์ฝีมือร่วมกันแก้ปัญหาน้ำาท่วม อ.แม่สอด 
ได้อย่างเรียบร้อย ผ่านพ้นไปด้วยดี เป็นท่ีช่ืนชมของบุคคลท่ัวไป ฝากเชิญชวนเพ่ือน ๆ มาเท่ียวตลาดชายแดนแม่สอด รับรองต้อนรับเต็มท่ี    
..... ขอแสดงความยินดีกับ พล.ต.กิตติ์ (ธนู)  คิ้มวงษ์ษา ได้เป็นนายพลไปเรียบร้อย ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำาเร็จอยู่ที่นั่นจริง ๆ ว่า
แต่ปีนี้จะลงแข่งแบดมินตันในนามกลุ่มไหนดี เลือกหรือยัง ..... พล.ต.พิเชษฐ์  สุขพงศ์พิสิฐ นั่งเป็น ผบ.จทบ.อต. ถึงฤดูฝนทีไรเป็นต้องผวา
ทุกที เพราะเขตรับผิดชอบเป็นภูเขาท้ังน้ัน น้ำาป่ามักเป็นแขกมาเยือนอยู่เสมอ ท่ีผ่านมาสามารถแก้ปัญหาผ่านพ้นไปด้วยดีมาตลอด อนาคต
น่าจะเป็นรองแม่ทัพอีกสักคน นะท่านนะ ..... รายสุดท้ายกำาลังเตรียมตัวไปต้ังหน่วยเฉพาะกิจ(ตัดฝ่ิน+ไฟป่า) และเตรียมการฝึกท่ีเชียงใหม่ 
ในห้วง พ.ย.55 - เม.ย.56 พล.ต.นิวัติชัย  ถนอมธรรม  ใครผ่านไปอย่าลืมแวะเยี่ยมเยียนที่ ป.พัน 7 อ.แม่ริม  ตอนนี้กำาลังขะมักเขม้นฝึก
พูดภาษาอังกฤษอยู่  อาจารย์ให้แต่งประโยค รีบเสนอตัว “I are a boy” เลยไม่ผ่าน ต้องซ้ำาอีกหนึ่งเดือน  ฉบับนี้ขอจบก่อน พบกันใหม่
โอกาสหน้า
           ไอ้หนุ่มดอยเต่า

ข่าวสารจาก	ทภ.3

คงจะรู้แล้วที่เขาว่ากฎข้อที่ 1 ผบช. ย่อมถูกต้องเสมอ กฎข้อที่ 2 ถ้าไม่เข้าใจให้อ่านกฎข้อที่ 1 ใหม่ ..... ส่วนพี่วิทย์ (พ.อ.ศิริวิทย์) รอง ผบ
.จทบ.สร. ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรบ้าง เนื่องจากผมไม่ได้เจอท่านเลย ผมขอเอาใจช่วยนะครับ คงมีสักวัน วันพระไม่ได้มีวันเดียวเนอะ ..... 
นาน ๆ จะปรากฎโฉมให้เพื่อนเห็น พี่ปุ๋ง (พ.อ.กฤษณ์  มรกตพรรณ) ทำาเอาเพื่อนตกใจ เพื่อนกูนี่หว่า ..... ยังคงเงียบสนิทสมฉายากระบี่
เดียวดาย พี่ต้อย (พ.อ.สมทรรศ) ช่วยกรุณาปรากฎตัวบ้าง นะครับ  ..... อีกหนึ่งท่าน พี่เต่า (พ.อ.วรทัต) ไม่เบ่ือหรือไงอยู่แต่ขอนแก่น ..... 
กลับมาแล้วจาก ฉก.ปัตตานี  พ่ีงู (พ.อ.โสภณ) ครอบครัวคงจะดีใจแล้วหละ ..... คนต่อไปอยู่บุรีรัมย์มานาน   พี่โหน่ง (พ.อ.ธนเศรษฐ์) บ้านที่
โคราชก็มี กลับมาเถอะให้อภัยแล้ว ผมคิดถึงครับ ..... ยังมีอีกหลายคนที่ผมไม่มีโอกาสเจอท่าน ๆ ต้องกราบขออภัยเป็นอย่างยิ่งจริง ๆ ....
. ยังคงมีความสุขได้ทุกเมื่อ พี่หน่อย (พ.อ.พีระพงษ์) สามารถเจอ ได้ทุกงาน ขอให้บอกมา ..... 
 ส่วนผมยังคงมีความสุขดีตามอัตภาพ  และยินดีรับใช้เพื่อน ๆ ครับ   พ.อ.ประทีป ( หน.สนง.ผบช.รอง มทภ.2) 

1. พล.ต.กรยุทธ วัฒนวรางกูล
2. พ.อ.กฤตย์ มหิทธิบุรินทร์
3. พล.ต.กฤตัชญ์ สรวมศิริ
4. พล.ต.กฤติเดช ภูมิเรศทศสุนทร
5. พล.ต.กฤษฎา อารีรัชชกุล
6. พ.อ.กฤษณ์ มรกตพรรณ
7. พล.อ.กฤษพงศ์ แก้วจินดา
8. พล.ต.ก้องเกียรติ พลขันธ์
9. พล.อ.กันตภณ ปทุมลังการ์
10. พ.อ.กัลย์สรรค์ จันทรเสน
11. พ.อ.กานต์ รื่นบรรเทิง

12. พ.อ.การุณ ขุนสูงเนิน
13. พล.ต.กิตติ์ คิ้มวงษ์ษา
14. พ.อ.กิตติ อาจสัญจร
15. พล.ต.กีรติพงศ์ เดชวงศ์สุทัศน์
16. พล.ต.เกรียงไกร ชัยชุมพร
17. พล.ต.เกษม ธนาภรณ์
18. พ.อ.โกวิทย์ สุดใจ
19. พ.อ.ไกรฤกษ์ ก้องเกียรติกุล
20. พ.ท.คชาชีพ บุญศิริ
21. พล.ต.จรัญ สารสิทธิ์
22. พล.ท.จิตตสักก์ เจริญสมบัติ

23. พล.ต.จุลเดช จิตถวิล
24. พล.ต.จุลพจน์ อิทธะรงค์
25. พล.ท.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข
26. พ.อ.ชนะเดช ประหารข้าศึก
27. พล.ต.ชนะทัพ อินทามระ
28. พล.ท.ชนินทร์ จันทรโชติ
29. พล.ต.ชรินทร์ อุนรัตน์
30. พ.อ.ชลิต แย้มจินดา
31. พล.ต.ชวลิต ชุนประสาน
32. พล.ต.ชวลิต เรียนแจ้ง
33. พล.ต.ชัยกร ประเสริฐสุข
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34. พล.ต.ชัยกรณ์ นิลเจริญ
35. พ.อ.ชัยชนะ บุญประสิทธ์
36. พ.อ.ชัยยศ อุ่นเรือน
37. พ.อ.ชัยยุทธ พร้อมสุข
38. พล.ต.ชัยฤทธิ์ ขวัญสอน
39. พ.อ.ชัยวัฒน์ จำารัส
40. พ.อ.ชัยสิทธิ์ ศรีอำาไพ
41. พ.อ.ชาตรี เศรษฐกร
42. พล.ท.ชาตอุดม ติตถะสิริ
43. พล.ต.ชาติชายพัฏฐ์  สุคนธสิงห์
44. พล.ท.ชายศักดิ์ โสมกุล
45. พล.ท.ชำานิ รักเรือง
46. พล.ต.ชูนล หาสารีสร
47. พ.อ.เชาวเลข ชยันตร์สุภาพ
48. พล.ต.ไชยพร รัตแพทย์
49. พล.ท.ฐิตินันท์ ธัญญสิริ
50. พ.ต.ท.ฐิติพล อ้นหาด
51. พ.อ.ณรงค์ชัย กิ่งเกตุ
52. พล.ต.ณรงค์ศักดิ์ ศรีพิกุล
53. พ.อ.ณัฐ จิตต์แจ้ง
54. พล.ท.ณัฐติพล กนกโชติ
55. พ.อ.ณัฐพร ฉายทองคำา
56. พล.ต.ดนัยพัฒน์ เกษมนิรันดร์
57. พล.ท.ดรัณ ยุทธวงษ์สุข
58. พล.ต.ดิฐฐ์ภพ ไก่แก้ว
59. พ.อ.ดิเรก พรมบาง
60. พล.ต.เดชา เดชะชาติ
61. พล.ท.เด่นดวง ทิมวัฒนา
62. พล.ท.ทรงพล ไพนุพงศ์
63. พล.ต.ทรงศักดิ์ สหสมโชค
64. พล.ต.ทลวงรณ วรชาติ
65. พล.ต.ทวีชัย กฤษชีวิน
66. พ.อ.ทวีวัฒน์ บูรณสิงห์
67. พล.ต.ทศพร ศิลปาจารย์
68. พล.ต.ทศพล คำาสุพรหม
69. พล.ต.ทิวะพร ชะนะพะเนาว์
70. พ.อ.ธนกร จงอุตส่าห์
71. พล.ต.ธนดล สุรารักษ์
72. พ.อ.ธนเศรษฐ์ ว่องโชติกุล
73. พล.ต.ธนา วิทยวิโรจน์
74. พล.ต.ธนาคาร เกิดในมงคล
75. พล.ต.ธรรมนูญ ทรัพย์สำารวม
76. พ.อ.ธีรวุธ พุ่มศฤงฆาร
77. พล.ต.ธีระ กรใหม่
78. พล.ท.ธีระพงศ์ อุไรเลิศ
79. พล.ท.นครินทร์ นาคอาทิตย์
80. พล.ต.นพดล สร้อยสยัมภู
81. พล.ต.นพรัตน์ แป้นแก้ว
82. พล.ต.นพวงศ์ สุรวิชัย
83. พล.ต.นันทพล จำารัสโรมรัน

84. พ.อ.นันทวงศ์ โชคถาวร
85. พ.อ.นิพนธ์ ดิษฐขัมภะ
86. พ.อ.นิรุช รมยเวศม์
87. พล.ท.นิวัตร มีนะโยธิน
88. พล.ต.นิวัติชัย ถนอมธรรม
89. พล.ต.นุ โชติสันต์
90. คุณบรรจงฤทธิ์ คงพันธ์
91. พล.ต.บรรเจิด เทียนทองดี
92. พ.อ.บรรณวัฒน์ มาโกมล
93. ร.อ.บรรพต บูรณะธนิต
94. พ.อ.บรรหาร พัทมุข
95. พล.ต.บวรรัตน์ ไมตรีประศาสน์
96. พล.ต.บวรรัตน์ ขจรเนติยุทธ
97. พล.ต.บัญชา พงษ์สวัสดิ์
98. พ.อ.บัณฑวิทย์ โรจนวิภาต
99. พล.ต.บุญชัย เนาวภูติ
100. พล.ต.บุญธรรม เชยชื่นกลิ่น
101. ร.อ.บุญเยี่ยม ปั่นมณี
102. พล.ต.บุญเลิศ ทัดรอง
103. พ.อ.ปฎิญญา ลีลาศเจริญ
104. พล.ต.ประจักษ์  สาตราวาหะ
105. พล.ต.ประดิษฐ์ อ่อนพุ่ม
106. พ.อ.ประทีป ถวิลทรัพย์
107. พล.ต.ประพัฒน์   เอกโพธิ์
108. พล.ต.ประสงค์ บุตรขวัญ
109. พล.ต.มล.ประสบโชค เกษมสันต์
110. พ.อ.ประเสริฐ ชูแสง
111. พล.ต.ปราการ ชลยุทธ
112. พล.ท.ปรีชา จันทร์โอชา
113. คุณปัญญา เกตุตระกูล
114. พ.อ.ปาลิต จุลกะ
115. พ.อ.ปิยะพงษ์ ปูรณโชติ
116. พ.อ.พงษ์ศักดิ์ คงคางาม
117. พล.ท.พนา ถนอมสิงห์
118. พล.ต.พรเทพ พัชราพันธุ์
119. พล.ต.พัฒนพงษ์   องอาจอิทธิชัย
120. พล.ต.พิจิตร ขจรกล่ำา
121. พล.ท.พิชาติ เขม้นจันทร์
122. พล.ท.พิชิต พินิตตานนท์
123. พล.ต.พิเชษฐ์ สุขพงศ์พิสิฐ
124. พล.ต.พิพัฒน์ เหรียญบุบผา
125. พ.อ.พิริช ชูแกล้ว
126. พล.ท.พิสุทธิ์ เปาอินทร์
127. พ.อ.พีระพงษ์ เจริญดี
128. พล.ต.เพิ่มพงษ์  ณ พัทลุง
129. พล.ท.ไพบูลย์ คุ้มฉายา
130. พ.อ.ไพโรจน์ รวยลาภ
131. พ.อ.ภคิน ธเปียสวน
132. พ.อ.ภัทรเดช แก้วบริสุทธิ์
133. พ.อ.ภัทรพล ชลานุเคราะห์

134. พ.อ.มนตรี สุดยินดี
135. พ.อ.มนัสวีร์ ครามานนท์
136. พ.อ.มหพนธ จุลบาท
137. พล.ต.ยรรยง หงส์จุ้ย
138. พล.ต.ยศธชาติ พูลเพิ่ม
139. พ.อ.ยศพล มีพรหม
140. พล.ต.เยาวดนัย   ภู่เจริญยศ
141. พ.อ.รณรงค์ โคตรดำารงค์
142. พล.ท.รวมพล มีชูอรรถ
143. พ.อ.เรืองศักดิ์ สว่างแจ้ง
144. ร.ต.ท.เรืองศักดิ์  แตงเกษม
145. พล.ต.เลอชัย มาลีเลิศ
146. พ.อ.วชิระ เกียรตินันทน์
147. พ.อ.วชิราวิโรจน์  นาควิโรจน์
148. พล.ต.วรการ พันธุมาตย์
149. พ.อ.วรทัต สุพัฒนานนท์
150. พ.อ.วรเทพ บุญอริยะ
151. พ.ต.อ.วรพล มะกล่ำาทอง
152. พ.ต.อ.วรศักดิ์ นิ่มแย้ม
153. พล.ต.วรารัตน์ กาฬบุตร
154. พล.ท.วลิต โรจนภักดี
155. พล.ต.วสันต์ สุริยมงคล
156. พล.ต.วสุ เฟื่องสำารวจ
157. ร.อ.วสุธัช กรวิภาสเรือง
158. พล.ต.วันชัย เทียนเกษม
159. พ.อ.วิชัยพร ศกุนะสิงห์
160. พ.อ.วิชา สิงหสุรศักดิ์
161. พล.ท.วิเชียร ศิริสุนทร
162. พ.อ.วิทูล บัณฑิตย์
163. พล.ท.วินัย เสมสวัสดิ์
164. พล.ท.วินัย สร้างสุขดี
165. พล.ต.วินัย ยวดยิ่ง
166. พล.ต.วิบูล ขยันกิจ
167. พล.ต.วิภพ กิวานนท์
168. พล.ท.วิโรจน์ กัณหะกาญจนะ
169. พล.ต.วิวรรธน์ สุชาติ
170. พล.ท.วิสิษฐ แจ้งประจักษ์
171. พ.อ.วีรนันท์ ทองสุก
172. พ.อ.วีรพันธ์ มณีพงษ์
173. พ.อ.วีระศักดิ์ แก้วเพชรพันธ์
174. พล.ต.วุฒิ แสงจักร
175. พ.อ.วุฒิเกรียง ธระเสนา
176. คุณวุฒิชัย อรรถศาสตร์ศรี
177. พ.อ.วุฒินันท์ เพ็ชรขาวเขียว
178. พล.ต.ศรายุธ รังษี
179. พ.อ.ศรีศักดิ์ เลิศล้ำา
180. พล.ต.ศัลยพงศ์ เปลี่ยนมณี
181. พ.อ.ศิริวิทย์ เจริญวงษ์
182. พ.อ.ศิริศักดิ์ เทศนา
183. พล.ต.ศุภกร สงวนชาติศรไกร



- 12 -

184. พล.ต.ศุภจิตร ศุภมานพ
185. พล.ต.ศุภรงค์ ระลึกมูล
186. พ.อ.ศุภสิทธิ์ งามเอก
187. พล.ต.สถาพร สีมาสุรรักษ์
188. พล.ต.สนทัต อินทรตั้ง
189. พล.ต.สมชัย เครือวิทย์
190. พ.อ.สมชาย สินธนัง
191. พล.ต.สมชาย ฤกษ์พิชัย
192. พ.ต.สมชาย มัธยมจันทร์
193. พ.อ.สมทรรศ จันทร์ศิริ
194. พล.อ.สมพงศ์ มุกดาสกุล
195. พล.ต.สมยศ แก้วศรีปราชญ์
196. พ.อ.สมยศ ขุนชำานิ
197. พล.อ.สมหมาย  เกาฏีระ
198. พ.อ.สรชัช วรปัญญา
199. พ.อ.สรานุวัตร ประดิษฐพงษ์
200. คุณสันหธัตษ์ บุญธรรม
201. พล.ต.สัมพันธ์ ศรีราชบัวผัน
202. พล.ต.สาธิต พิธรัตน์
203. พ.อ.สานิต ปัญจมะวัต
204. คุณสามารถ ม้ายอุเทศ
205. พ.อ.สิทธิ์ แป้นกลาง
206. พล.ต.สิทธิ ปิยะสนธิ

207. พล.ต.สิทธิ จันทร์สมบูรณ์
208. พล.ต.สิทธิพร ศรีสุขโข
209. พล.ต.สิริศักดิ์ วรเจริญ
210. พล.ท.ยุทธนา กล้าการยุทธ
211. พล.ท.สุชาติ หนองบัว
212. พล.ต.สุเทพ ปริยเอกสุต
213. พล.ต.สุพจน์ สุวรรณเตมีย์
214. พล.ต.สุพัฒน์ ภูตินาถ
215. พล.ต.สุรไกร จัตุมาศ
216. พล.ท.สุรจิตต์ วิจารณ์
217. พล.อ.สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์
218. พ.อ.สุรพล วันเพ็ญ
219. พล.ท.สุรศักดิ์ ศรีศักดิ์
220. พ.อ.สุรศักดิ์ สุวรรณภา
221. พล.ต.สุระพันธุ์  อินทรบัวศรี
222. พล.ท.สุริยัณห์ ป้อมเปิ้น
223. พ.อ.สุวภัทร ยี่โถขาว
224. พล.ท.สุวโรจน์ ทิพย์มงคล
225. พล.ต.เสรี วงศ์ประจิตร
226. พ.อ.โสภณ หอยสังข์
227. พ.อ.โสภณ จันทร์เปรม
228. พ.อ.องอาจ ชวาลวิวัฒน์
229. พล.ต.อดุลยเดช   อินทะพงษ์

230. พล.ต.อดุลย์ศักดิ์  บุญวัฒนะกุล
231. พล.ต.อนันตพร   กาญจนรัตน์
232. พล.ท.อภิกิตต์ ศรีกังวาล
233. พล.ต.อภิชัย หงษ์ทอง
234. พ.อ.อภิชาต บูรณดิลก
235. พ.อ.อภิไธย สว่างภพ
236. พ.อ.อภินันท์ สุวรรณสมพงษ์
237. พ.อ.อภิวัฒน์ สุขใจ
238. พล.ท.อรรถนพ  ศิริศักดิ์
239. พ.อ.อรุณนิวัช ช้างใหญ่
240. พล.ต.อัคร ทิพโรจน์
241. พ.อ.อัตถเดช มาถนอม
242. พล.ต.อาชาไนย  ศรีสุข
243. พ.อ.อาทิตย์ วัฒนะบุตร
244. พ.อ.อาทิตย์ สายสรรพมงคล
245. พ.อ.อาวุธ คลายสูตร
246. พ.อ.อำานาจ จันทราสินธุ์
247. พล.ต.อำานาจ รัตนภานพ
248. พ.ต.อ.อำานาจ นิลวิไล
249. พ.อ.อุกฤษฏ์ สุวรรณบุปผา
250. พล.ต.เอกพล บุญมาก
251. พ.อ.เอนก ศิริสุวรรณ
252. คุณ พณเอกไทอิน  ธงครุฑพงศา

1.	 ขอเชิญเพื่อนสมาชิก	 จปร.26	 และครอบครัว	 ร่วมกิจกรรมทำาบุญ	 ล่องเรือสังสรรค์	 แสดงความ
ยินดีนายพลใหม่	ในวันอาทิตย์ท่ี	4	พฤศจิกายน	55	ข้ึนเรือ	ณ	ท่าเรือริเวอร์ซิต้ี	(ส่ีพระยา)	เวลา	0915		
โทร.	 สำารองที่นั่งด่วนที่	 พล.ต.อดุลย์ศักดิ์	 	 08	 6307	 2312	 ...	 งานนี้ไม่ควรพลาดพาครอบครัว 
มาเปลี่ยนบรรยากาศกันสักหน่อย	มากันเยอะ	ๆ	สนุกดีครับ	(ดูรายละเอียดในฉบับ)
2.	 	 รบกวนเพื่อนสมาชิก	 จปร.26	ทุกท่าน	 เลือกประธานรุ่นและคณะกรรมการชุดใหม่	 	 โดยบันทึก

เลขา...ประชาสัมพันธ์

หมายเลขของเพื่อน	 ๆ	 	 ที่ท่านเห็นสมควรลงในไปรษณียบัตรที่แนบมาให้และส่งคืนกลับมาให้	 พล.ท.วิเชียร	 	 ภายใน	 10	 พ.ย.	 นี้ 
ผมว่ากรรมการรุ่นชุดต่อไปนี้มีความสำาคัญยิ่งต่อสถานภาพและความเป็นไปของรุ่นเรา	 เพราะต้องวางรากฐานให้ดีก่อนพวกเราจะ
เกษียณอายุราชการครับ
	 3.	 	 กรุณาตรวจสอบการชำาระเงินบำารุงรุ่น	 ประจำาปี	 2555	 ด้วยครับ	 	 ใครยังไม่ดำาเนินการก็ขอความกรุณาติดต่อ 
พล.ต.อดุลย์ศักด์ิ		เหรัญญิกด้วย		จะได้รวบรวมนำาส่งให้คณะกรรมการชุดใหม่เขาต่อไป		เอาเฉพาะปี	2555		ปีท่ีแล้ว	ๆ	มา	ไม่ว่ากัน
	 4.		ประชาสัมพันธ์งานแต่งหลาน	ๆ	ครับ
	 	 4.1	วันศุกร์ที่	26	ต.ค.55	เวลา	1830	งานเลี้ยงฉลองสมรสบุตร	พ.อ.รณรงค์		โครตดำารง
	 			 					ณ	ห้องมัฆวานรังสรรค์	สโมสร	ทบ.	วิภาวดี
	 	 4.2	วันเสาร์ที่	3	พ.ย.55	เวลา	1800	งานเลี้ยงฉลองสมรสบุตร	พล.อ.ตะวัน	เรืองศรี
	 	 						ณ	ห้องเทวกรรมรังรักษ์	สโมสร	ทบ.	วิภาวดี
	 	 4.3	วันพุธที่		7		พ.ย.55		เวลา	1830		งานเลี้ยงฉลองสมรสบุตร	พ.อ.ปาลิต		จุลกะ
	 	 						ณ	ห้องมัฆวานรังสรรค์	สโมสร	ทบ.	วิภาวดี
	 	 4.4	วันเสาร์ที่		17		พ.ย.55		เวลา	1830		งานเลี้ยงฉลองสมรสบุตร	พ.อ.วรเทพ		บุญอริยะ
	 	 						ณ		สโมสรกรมยุทธบริการทหาร	วงศ์สว่าง	(	ฮ่ะ	ฮ่ะ	ลุงเมฆขอใช้บริการด้วยคนครับ...!!!	)	
	 5.		มีสมาชิกเปลี่ยนชื่อ	1	ท่าน	คือ	พล.ท.ยุทธนา	กล้าการยุทธ		(สิโรจน์		ชูศักดิ์)
	 6.		มีสมาชิกเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ใหม่	1	ท่าน		คือ	พล.ท.สุรจิตต์		วิจารณ์	เปลี่ยนมาใช้หมายเลข	08	1487	2346


